Referat af bestyrelsesmøde d. 8. maj 2020
16. maj 2020
Tidspunkt: kl. 10-13
Sted: Augustvej 60, 2860 Søborg.
TIl stede: Ole Egholm (OE), Mads Fuglsang (MF), Christian Nybroe (CN),
Frederik Bentler (FB), Lasse Vedersø (KV). Liv Deleuran-Skjold (LDS) via
facetime og Anna Dabrowski (AD) som særligt inviteret.

1) Status på vores økonomi per 30APR20
33.861,89 DKK på kontoen. Lidt penge på vej fra ny klub (Eventyrgolf), og fra
en sponsoraftale md PadelGeek, vores første sponsoraftale i 2020.
2) Status på flere medlemsklubber
Vi havde en ganske lang diskussion omkring udviklingen af medlemsklubber.
Ved normalt aktivitetsniveau ville vi forvente at måske have 16
medlemsforeninger ved udgangen af 2020 (vi havde 8 ved udgangen af 2019).
Men der var flertal i bestyrelsen for, at vi skulle sikre, at vi får endnu flere
klubber og foreninger, der har padelbaner, ind som medlemmer af Dansk Padel
Forbund. Baggrunden var også en enighed om et strategiskifte, hvor vi vil sikre,
at flere og flere af vores aktiviteter bliver for members-only, ikke mindst den
iværksatte holdturnering (DPF Padel Liga, se pkt 12), hvor vi forlanger, at kun
klubmedlemmer, der er i klub der er med i Dansk Padel Forbund, kan spille.
Det blev derfor besluttet, ikke i enighed, men i en flertalsbeslutning, at vi skulle
give klubber/foreninger mulighed for at melde sig ind i Dansk Padel Forbund
med første årskontingent, der normalt er 2.000 kroner, gratis, såfremt de
melder sig ind senest 15. august 2020. Klubmedlemsskab løber i 12 måneder
fra indmeldelse.
Vi diskuterede endvidere, hvordan vi eventuelt kunne ”kompensere” for de 8
loyale klubber, der allerede er medlem og som har betalt medlemskontingent.
FB vil tage sig af at finde en god løsning.
Omkring kontingent for 2021 (kontingent til DPF fastsættes, ifølge vores
vedtægter, ikke af generalforsamlingen, men af bestyrelsen), blev vi enige om
at tage det op på efterfølgende møde, men her er holdningen, at vi i det
samlede billede vil opkræve et kontingent med et fast beløb (fx 2.000 kroner)
samt et tillægsbeløb per spiller (som fx 50 kroner). Det er dog først en endelig
beslutning, som vi vil tage til efteråret.
3) Status på sponsorkontrakter og oplæg til sponsorkoncept (OE)
Dansk
OE har lavet et sponsorkoncept, hvor vi giver virksomheder mulighed for at
Padel Forbund
støtte Dansk Padel Forbund for blot 5.000 kroner årligt, og dette tilmed med
Augustvej 60
mod-ydelser, idet vi også giver en række tilbud tilbage til sponsorerne
2860 Søborg
www.danskpadelforbund.dk
Kontakt@danskpadelforbund.dk
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(venskabskamp, møder, logo på vores hjemmeside, informationer og en rollup). Vi var enige om, at vi på sigt selvfølgelig drømmer om at have
sponsorpakker til væsentligt højere priser, men vi var også enige om, at vi
skulle lave et super nemt koncept, som virksomhederne kan tilvælge uden de
store overvejelser.
Sponsorkonceptet blev godkendt med enkelte forbedringsforslag, og bliver
lanceret i næste uge. OE bliver ansvarlig, også for de aktiviteter, som
sponsorerne bliver tilbudt.
4) Hvad har – og skal have – vores medlemmer af medlemsfordele?
Emnet blev behandlet under pkt 2, og CN gør opmærksom på, at vi på vores
hjemmeside allerede har et dokument, der viser alle medlemsfordelene, ud
over, at medlemmerne naturligvis også bidrager til sportens udvikling ved at
være medlem af et selvstændigt og af tennis uafhængigt padelforbund.
5) Samarbejdsmuligheder med de private centre?
Vi er alle enige om, at vi gerne vil have et velfungerende samarbejde med alle
de private padelcentre, og samtidig med, at vi er et forbund af foreninger, vil
vi dog også gerne have tilknyttet de private centre til os. En af mulighederne
er at centrene kommer på vores sponsorliste, og det håber vi nogle centre vil
benytte sig af. Men der er andre muligheder, og vi skal genoptage den snak på
næste møde, da vi ikke kom til bunds i disse. CN vil lave et oplæg.
6) Genåbning af de private centre – har vi en rolle?
Mens vi mødes konstaterer vi, at der er yderligere specifikationer af, hvornår
indendørs sport må genåbne. Vores umiddelbare konstatering er, at de private
centre må genåbne 8. juni 2020, og det bakker vi som forbund op om. LV vil
lave en oversigt omkring hvordan der spilles ”corona-ansvarlig” padel på
baggrund af de info vi har fået fra vores udenlandske samarbejdspartnere.
Der var generel undren over, at et center som Grøndal Centret, der har to
excellente udendørs baner, fortsat holder dem lukket. Det blev aftalt, at DPF
sender en høflig henvendelse om, at udendørs padelbaner er i meget høj kurs
og at vi derfor anbefaler at de i det mindste holder disse udendørs baner åbent,
selv om det indendørs center først forventes åbnet 8. juni 2020. LDS finder
kontaktperson og formulerer udkast som OE sørger for at sende afsted.
7) Hvordan håndterer vi DGI Tennis / DTF ?
Vi har forstået, at DGI Tennis, i samarbejde med DTF, vil opstarte et
”konkurrerende” padelforbund. Vi har også forstået, at de har investeret nogle
millioner af kroner i personaleressourcer for at opnå dette mål.
I Dansk Padel Forbund er det umiddelbart herligt for padelsporten, når der
kommer penge til sporten, men vi er i tvivl om, hvorvidt de mange ressourcer,
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som DGI Tennis (og DTF?) kaster i det, egentlig handler om at gøre det godt
for padelsporten, eller bare om at sikre sig, at padel bliver en filial til
tennisspillet.
Vi er i Dansk Padel Forbund ikke i tvivl om, at stort set alle padelspillere ønsker
sig et frit og af tennis uafhængigt padelforbund, og den holdning har tilmed
opbakning langt ind i de lokale tennisklubbers organisationer. Samtidig er der
heldigvis masser af samarbejdsmuligheder med tennisklubberne, og DPF ser
med glæde og respekt på det arbejde, som DGI Tennis gør for at hjælpe de
lokale tennisklubber med at bygge padelbaner.
DPF har allerede meldt ud at vi venter på udspil om samarbejde fra DGI Tennis.
Vi antager, at DGI Tennis vender tilbage til os, når de er klar.

8) Et par frivillige kræfter har meldt sig på banen, hvad skal vi
bruge dem til?
OE siger, at han ikke har tid og kræfter til at tage sig af frivillige, der ikke
ligefrem er i bestyrelsen, men hvis andre har opgaver de kan uddelegere til
frivillige udenforstående, så er det herligt. CN mener at det er meget vigtigt at
vi får aktiveret frivillige kræfter. LV har allerede sat en af disse to i gang, og
tager også kontakt til den anden for at finde ud af, om vi kan bruge de frivillige
ikke-padel-spillere til nogle af vores mange initiativer.
9) Skolepadel. Koncept vi kan bruge? (MS)
MS forklarer, at han er i gang med at udvikle et koncept der handler om
skolepadel for Odense Kommune og på Fyn som helhed, og at det i al enkelthed
handler om at finde et konkurrencedygtigt prisniveau på padelbaner, der ofte
står ubrugt, i skoletiden, og så få skoleelever til at spille på dem. Der er fuld
opbakning fra bestyrelsen til projektet, og når konceptet er færdigudviklet, og
virker, eller også inden, så prøver vi det gerne af i forhandlinger med andre
kommuner, med det samme klare formål at sikre, at padel også kommer på
skoleskemaet, sådan at vi kan få en bred ungdom til også at spille padel.
10)
Træneruddannelsen? (CN)
CN – støttet af resten af bestyrelsen – vil gerne sikre at vi fortsat kan
gennemføre træneruddannelser (vi har aktuelt 10 certificerede trænere i
Danmark), sådan at vi kan have endnu flere uddannede padeltrænere i
Danmark. CN vil lave oplæg til hvordan vi rent praktisk gør til næste
bestyrelsesmøde.
11)
Padelintroduktion for bestyrelser (CN)
Vi fik ikke behandlet emnet grundigt nok, men det blev aftalt, at CN, LDS og
AD sammen finder ud af et godt produkt der hurtigt kan få spilleglæden frem i
klubber med nybyggede baner – eller baner på vej.
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12)
DPF Padel Liga (FB, LV med oplæg)
FB har sammen med LV lavet et detaljeret skriv omkring de kommende
holdturneringer i det, vi kalder DPF Padel Liga. Der var enighed om, at
deltagelse kræver, at man er medlem i en klub, der er med i DPF og at man
også har en spillerlicens. Det bør ikke være en umulighed når vi nu har besluttet
at foreninger kan melde sig gratis ind i DPF indtil 15. august 2020, men det
betyder dog, at alle de ”klubløse” spillere skal vælge sig en klub at være
medlem af først. Det er også et krav, at holdspillerne er medlem af samme
klub. Hver klub kan dog stille mange hold.
Der var flere kommentarer end der var tid til at gennemgå, og det blev
besluttet, at bestyrelsen hver især melder tilbage til FB og LV omkring deres
meninger og spørgsmål, og at FB og LV derefter lancerer indholdet af DPF Padel
Liga når de synes de har fået og brugt de kommentarer der er kommet ind.
13)
Turneringsudvalget?
Flere i bestyrelsen føler, at DPF har et hængeparti omkring vores bestemmelser
for turneringsafvikling, både en gennemgang af, hvad der skal til for at afholde
en DPF-turnering, samt generelle retningslinjer til alle for, hvordan der skabes
den bedst mulige turnering, der ikke kun tager hensyn til DPF eller arrangøren,
men også respekterer behover for, at deltagerne ikke spilder sin tid unødigt på
at vente samt bliver informeret grundigt nok inden turneringen går i gang. OE
har lavet et oplæg, der ikke nåede at blive diskuteret.
Det blev aftalt at OE og LV gennemgår de eksisterende dokumenter og sætter
dem sammen med disse tanker og senest til næste bestyrelsesmøde
præsenterer et færdigt forslag til diskussion og forhåbentligt beslutning i
bestyrelsen. Vi er bevidst om, at dette arbejde egentlig haster, fordi sæsonen
begynder snart.
14)
Tilbagemeldinger
på
DM
veteran
omkring
turneringsafvikling (OE)
OE præsenterede ”konklusionerne” fra en lille spørgsramme fra de i alt 48
tilmeldte herrer til DM for veteraner, hvoraf 27 har vendt tilbage. Kort
opsummeret ønskede 11 at der spilles indledende puljekamp med ét-sætsturneringer, 10 ønskede at der spilles indledende puljekampe med to-sætsturneringer, afviklet over to dage (og lidt dyrere for deltagerne), og 6 af
deltagerne ønskede at vi afgjorde DM i veteran ved rendyrket cupturnering, tosæts-kampe.
I den optik fik vi ikke nogle helt klare svar på hvad deltagerne egentlig ønsker
sig, og vel vidende, at man generelt vælger den bestående tilstand, så står det
i bestyrelsen stadig ikke soleklart hvordan vi bør afvikle DM for veteraner til
næste år.
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Det hælder dog til, at vi spiller indledende puljekampe (det mente 21/27), og
da vi også ser, at 16/27 ønsker to-sæts-kampe fra starten, og da den nye mode
i to-sæts-kampe er at spille uden fordel bliver forskellen mellem ét-sæts-kampe
med fordel og 2-sæts-kampe uden fordel ikke enorm.
Vi har dog valgt at bruge en stor del af næste bestyrelsesmøde på netop at tale
om turneringsafvikling, hvor vi måske vil få afklaret helt præcist, hvordan vi vil
afvikle de forskellige Danmarksmesterskaber. Vi har allerede valgt datoerne,
der ligger i vores kalender.
15)
Har vi styr på vores turneringer?
Ja det synes vi. Og vi udvikler hele tiden flere, som vi løbende vil annoncere.
16)

Har vi styr på vores strategi omkring rankingliste?

Vi har ikke fået alt for mange konverteringer fra Setteo til Rankedin endnu, og
da vi på denne side af midten af juni endnu ikke har annonceret
ranglisteturneringer kan vi stadig trække den med selve migrationen, hvilket vi
vil gøre. Det blev dog aftalt at CN trækker lod om de tre gavekort allerede nu
blandt dem, der allerede har registreret sig på Rankedin, og så ser vi, om vi
kan hjælpe alle de ranglistespillere der er registreret på Setteo til automatisk
at få overført data som så først bliver aktiveret når de har betalt for en fornyet
spillerlicens. Vi har allerede aftalt, at alle dem, der betaler for spillerlicens indtil
30. juni 2020, automatisk får en spillerlicens der løber helt frem til 30. juni
2021. Nytilkomne spillerlicenser efter 30. juni 2020 løber – som med alle andre
af vores produkter – i 12 måneder fra betaling er modtaget.
Vi havde også en mindre debat omkring, at Ballerup Padel Klub (som jo har 3
bestyrelsesmedlemmer (OE, FB og LV) der også sidder i Dansk Padel Forbunds
bestyrelse) netop har lanceret en lokal rangliste på eksperimentel basis alene
for medlemmer af Ballerup Padel Klub. Der var dog enighed om, at den
eksperimentelle rangliste, der er helt anderledes funderet (fordi modellen
inkluderer, at man ”tager” points fra hinanden og kun akkumulerer meget lidt
points per kamp, alene svarende til den læring og forbedring, som vi antager
man påfører sig for hver kamp der spilles), er så fundamentalt anderledes end
den officielle akkumulerende rangliste, som er DPFs officielle. Ranglisten i
Ballerup Padel Klub er manuel og derfor tidskrævende, hvis mange
klubmedlemmer vælger at spille disse ranglistekampe.
Hvis den eksperimentelle rangliste viser sin levedygtighed som klub-rangliste,
så vil det være en fordel at indarbejde den i fx Rankedin. Men som sagt er den
rent eksperimentel, og muligvis ikke elsket af alle, fordi man netop og især
vinder points fra hinanden i stedet for bare at få points som i de officielle
ranglister.

Rev. -

Side 5 af 6

16. maj 2020
17)
FIP og VM. Og så lige FEPA. Status?
DPF har netop betalt gebyr for medlemskab af FIP (den internationale
padelorganisation). Der skulle have været kvalifikationskampe i maj/juni til VM
2020, som skal afvikles til november, men kvalifikationskampene er udsat indtil
corona-situationen bliver til at overskue. Rent faktisk ved vi slet ikke om der
bliver et VM i 2020.
FEPA (den europæiske padelorganisation) vil holde generalforsamling så snart
corona-situationen tillader det, og det er aftalt, at OE deltager, så vidt muligt.
18)
Landsholdet. Hvad gør vi?
Det blev aftalt, at LV indtil videre træder ind i landsholdsudvalget sammen med
Marianne Rasmussen. Vi arbejder også for at få en tidligere ”pensioneret”
landsholds-herre-spiller ind i landsholdsudvalget. Vi konstaterer dog også, at
der er risiko for, at der slet ikke bliver brug for landsholdet i 2020, hvorfor vi
har god tid til at sikre den rigtige struktur og udvælge de rigtige
landsholdsspillere.
Der verserer rygter om at DGI Tennis vil etablere et landshold i padel, og det
vil da være en glæde for alle hvis DGI Tennis vil være med til at finansiere et
sådant landshold. Vi havde dog indtryk af, at DGI Tennis især står for
breddeidræt, og med tanker på, at det er Dansk Padel Forbund, der står med
medlemsskaberne af både FIP og FEPA vil vi forvente, at DGI Tennis tager fat i
os, hvis de ønsker at samarbejde herom og bidrage til landsholdet.

19)
Revision af vedtægterne, herunder afholdelse af
ekstraordinær generalforsamling. Hvordan, hvornår?
OE laver i samråd med CN og AD et færdigt forslag til revision af DPFs
vedtægter, som vi præsenterer på næste bestyrelsesmøde, hvor vi samtidig
beslutter en dato for en ekstraordinær generalforsamling, der både kan beslutte
vedtægtsændringer samt en eventuel revision af bestyrelsens sammensætning.
20)
Næste møde på Fyn! Hvornår?
Næste møde finder sted 7. juni 2020 i Odense (vært: Mads Fuglsang) kl 9-12,
med efterfølgende let frokost og bestyrelses-padelturnering kl 13-15. De
vigtigste punkter bliver vores regler for turneringsafvikling på tværs af alle
turneringer samt vores vedtægter. Og så kommer der nok en del andre punkter
på undervejs, hvoraf flere allerede er nævnt i nærværende referat.
For referatet: OE.
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